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Ipex ja KTA
• • • Vuoden 2010 ensimmäinen neljännes on takanapäin, ja 
ensimmäiset arviot talouden kehityssuunnasta valmistuneet. 
Yleinen mielipide lienee, että suunta on varovaisen myöntei-
nen – tämän voin vahvistaa myös KTA:n puolesta. Materiaali-
virrat osoittavat selkeää noin 10 % kasvua viime vuoteen ver-
rattuna.
 Myönteistä ilmapiiriä voi nyt lisätä käymällä toukokuus-
sa IPEX-messuilla Birminghamissa. Tämän vuoden suurimpana 
oman alamme näyttelynä messuilta löytyy paljon uutuuksia – 
tässä lehdessä esittelemme omien yhteistyötahojemme tär-
keimpiä. 
 Yksi ylitse muiden on Fujin digitaalinen painokone 
JetPress 720. Perinteisen painokoneen näköinen perinteisil-
le offset papereille offset-laatua tekevä digitaalinen B2-uu-
tuus. Tämän lisäksi liuotinvapaat pesuaineet, uudet jo mo-
nien suomalaisten käyttämät ympäristöystävälliset painole-
vyt, uusi UV-mustesuihkutulostin suurkuvatulostinperhee-
seen, uudet edistykselliset ominaisuudet XMF-työnkulkuoh-
jelmistoon.
 Kaikki tämä Fuji osastolla 9 CD 360 ja KTA:n osaavan hen-
kilökunnan opastuksella – tervetuloa.

Nähdään IPEXissa.

Gustaf Diesen

Tuotetuki, neuvonta ja koeajopalvelut = Alan vahvin huolto-organisaatio
”Yhtiö on panostanut tuotetukeen, neuvontaan ja koeajopalveluihin. KTA:lla on alan vahvin huolto-orga-
nisaatio, joka on maantieteellisesti kattava. Kaikki palvelevat asiakkaita suomalaisella asiantuntemuksella 
ja suomeksi”, sanoo toimitusjohtaja Gustaf Diesen. 

Oma varasto Suomessa
Palveluilla KTA-Yhtiöt haluaa vastata parhaalla tavalla asiakkaiden tarpeisiin. Maahantuojien varastot al-
kavat olla harvinaisuus Suomessa. Myös muiden palveluiden pako Suomesta on ollut tosiasia parin viime 
vuoden aikana. KTA on poikkeus: se haluaa olla lähellä asiakkaitaan täydenpalvelun konseptilla”, sanoo 
Gustaf Diesen.

”Kun haluat tehostaa 
toimintaa, pienentää 
omaa varastoasi, ostaa 
huoltopalvelut tai ul-
koistaa ne ja koeajaa 
uusia, laadukkaita 
tuotteita, kannattaa 
ottaa yhteyttä KTA:n 
asiantuntijoihin”, 
sanoo Gustaf Diesen

Laite- ja materiaalihankinnat KTA:sta
Huipputuotteita suomalaisesta 
palveluketjusta
Osaavat asiakkaat vaativat kustannustehokasta, asiantuntevaa ja täsmällistä 
toimintaa. Siksi KTA satsaa asiakaslähtöisyyteen kaikessa toiminnassaan. 

St.MichelPrintille Lüscher 
Xpose! 180 CTP
• • • Mikkelissä toimiva, ohkopape-
ripainamiseen erikoistunut St.Michel- 
Print Oy tilasi KTA:lta suuriformaatti-
sen sveitsiläisen Lüscher Xpose! 180 
CTP laitteiston. Kyseessä on VLF -for-
maattinen thermal-tulostin, jonka 
levykoko on max. 2000 x 1500 mm. 
Valotuksessa käytetään 128 kpl ther-
mal diodeja, joten laite tulostaa mak-

simikokoisen levyn muutamassa minuutissa. Uusi tulostin on erittäin 
joustava levykokojen suhteen – sillä tullaankin tulostamaan 5 – 6 
eri levykokoa. Lüscherin dioditeknologia on myös hyvin vikasietoinen, 
eikä yhden diodin sammuminen juurikaan vaikuta tulostusnopeuteen. 
Käyttäjä voi vaihtaa diodin myöhemmin.

Toimitukseen liittyy myös Fuji XMF Complete -työnkulku Dell-
palvelimineen.

XMF-työnkulussa on mm.  JDF-formaattiin perustuva asemointioh-
jelma, 2D ja 3D kuvaruutuvedostus, APPE 2 tasoinen PDF renderöinti 
sekä monta muuta työskentelyä helpottavaa ominaisuutta. Laitteisto 
asennetaan huhtikuussa.

Lisätiedot: ari.vaajoki@stmichelprint.fi, ari.enroth@kta.fi

Nykypainolle 
Fujin Luxel V-6 CTP
• • • Vantaan Martinlaaksossa toimiva Nykypaino Oy uusii CTP 
kalustonsa. KTA:lta on helmikuussa tilattu FujiFilm Luxel V-6 CTP 
MAL levytulostin. Toimitukseen sisältyy Fuji XMF -työnkulku ja 
Epson 7900 / 9900 tulostimet. Tärkeänä osana kaupassa on XMF 
-työnkulun liittäminen käytössä oleviin Xerox-digipainokoneisiin. 
Laitteisto asennetaan kevään aikana.

Nykypaino on 40 vuoden kokemuksen omaava nykyaikai-
nen kirjapaino. Konekanta mahdollistaa monipuolisten painotöi-
den teon peruspainotuotteista liimasidottuihin kirjoihin saakka. 
Painonhallintaan käytetään aina kulloiseenkin tuotteeseen parhai-
ten sopivia menetelmiä offset-tekniikasta digitaalitekniikkaan.

Nykypaino on myös Joutsenmerkitty painolaitos. Joutsenmerkki 
kertoo, että paino toimii ympäristön kannalta vastuullisesti. Jout-
senmerkin saadakseen painon tulee täyttää tiukat, mm. paperia, 
painokemikaaleja, päästöjä ja jätteitä sekä energiankulutusta kos-
kevat vaatimukset. Kirjapainossa on lisäksi oltava toimiva ohjeistus, 
jolla pyritään jatkuvaan ympäristöasioiden parantamiseen.

Lisätiedot: Heikki Nurmi, Nykypaino Oy 
Jari Ihanainen, KTA-Yhtiöt Oy

Lisätietoa: www.kta.fi, 
puhelin (09) 759 071

IPEX-EXTRA
18.–25.5.2010
Päämies Halli Osasto Tuotteet
Fujifilm  9  CD 360  JetPress digipainokone, CTP tulos-
   timet, XMF työnkulku, Acuity suur-
   kuvatulostimet, offset-levyt, 
   Pressmax kemikaalit, yms
Xerox  7  CD 450  Digitaalista painamista
Lüscher  9  D 359  CTP tulostimet
X-Rite  10  D 260  Mittalaitteet ohjelmistot
Pantone  10  D 260  Värijärjestelmät
Epson  10  C 260  Inkjet ja UV tulostimet
Bodoni systems  9  C 391  Laadunvalvontaohjelmat
Serendipity SW  9  E 348  BlackMagic vedostus rip ja
   Veripress näyttövedos painoon
Contitech  20  D 630  Painokumit
Just Normlicht  11  D 244  Valaisimet
Folex  20  E 630  Erikoiskalvot
FFEI  10  D 290  CTP tulostimet, Inkjet lakkakone
 10  E 254  3D etävedostus
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Fujifilm Jet Press 720 
– tulevaisuuden ratkaisu 
pienille painoksille
FUJIFILM tulee esittelemään uraauurtavan, mustesuihkutekniikkaan 
perustuvan B2-formaattisen digitaalisen arkkipainokoneensa Jet Press 720 
Ipex 2010 messuilla Birminghamissa.

• • • Jet Press 720 painokoneen kehitystyö on edistynyt 
vauhdilla, ja sitä on testattu menestyksekkäästi asiakkailla sen 
jälkeen, kun teknologia esiteltiin ensimmäisen kerran Drupa 
2008 messuilla.
 Painotalot ja painotöiden ostajat etsivät nyt tehoa uusis-
ta tuotantotekniikoista ja lisäarvopalveluista, kuten persona-
lisointia, huomattavasti aiempaa laajemman tuotesovelluskir-
jon valmistukseen. Jet Press 720 vastaa näihin vaatimuksiin 
täydellisesti ja tulee mullistamaan pieniä painoksia valmis-
tavan bisneksen. Painokone soveltuu erityisesti perinteisille 
kaupallisille painotaloille, jotka ovat hakemassa parempaa kil-
pailukykyä pienten painosmäärien valmistuksessa ja digitaali-
sille painoille, jotka haluavat tarjota entistä laajemman vali-
koiman digitaalisen painamisen palveluja. 

Parempaa laatua digitaaliseen painamiseen 
Jet Press 720 parantaa digitaalisten painojärjestelmien laa-
tua yhdistämällä parhaat puolet eri teknologioista. Jet Press 
720 hyödyntää FUJIFILM Dimatixin kehittämää SAMBA tulos-
tuspää-teknologiaa yhdellä pyyhkäisyllä tapahtuvassa muste-
suihkutulostuksessa. Tämä piezosähköinen tarkkuusteknologia 
mahdollistaa 1,200 dpi:n resoluutiolla tulostamisen neljällä 
eri harmaatasolla, mitä muut digitaaliset painojärjestelmät 
eivät pysty tekemään.
 Kuten kaikissa mustesuihkujärjestelmissä, painolaadun 
kannalta ratkaisevaa on kuitenkin se, että painoväri siirtyy 
sujuvasti tulostuspäästä painoarkille. Fujifilm on hyödyntä-
nyt yhtiön kemiallista teknologiaa kehittämällä edistykselliset 
vesipohjaiset painovärit, joilla voidaan tulostaa hyvin korkea-
laatuisia kuvia. Värien laatua on parannettu Fujifilmin “anti-
curling” ja “rapid coagulation ink” -teknologioilla, jotka estä-
vät paperin käpristymistä ja pisteenkasvua. 
 Myös painolaadun tasaisuus arkista toiseen on ylivertai-
nen. Se johtuu siitä, että Jet Press 720 hyödyntää offset-pai-
nokoneen erinomaista kohdistustarkkuutta ja yhdistää sen 
mustesuihkutulostusjärjestelmän luontaiseen stabiilisuuteen. 
Lisäparannusta tuo vielä CCD-anturi, joka skannaa kaikki arkit 
ja tekee tarvittavat muutokset reaaliaikaisesti. 

Ainutlaatuista digitaalisen 
painamisen tuottavuutta 
SAMBA –teknologian ansiosta Jet Press 720 tulostaa B2 –ark-
keja 2700 kpl tunnissa, eli perinteisiin digikoneisiin verrattu-
na  tuotantonopeudeksi saadaan noin 180 arkkia minuutissa 
(A4-koko).
 Fujifilm arvioi, että Jet Press 720 tulee olemaan erityises-
ti kilpailukykyinen alle 2,000 arkin painoksissa. Tuottavuutta 
parantaa edelleen se, että painettu B2-arkki tulee ulos paino-
koneesta täysin kuivana.

 Se tarkoittaa, että esimerkiksi 32-sivuisesta esitteestä 
voidaan painaa ja valmistella jälkikäsittelyä varten tuhat ko-
piota puolet nopeammin kuin jos sama työ tuotettaisiin pe-
rinteisellä offset-painokoneella. 

Ainutlaatuista joustavuutta
Jet Press 720 -painokoneen suunnittelun tavoitteena on ollut 
saada digitaalisesta painotuotannosta paljon nykyistä jousta-
vampaa.
 Painokoneessa voidaan käyttää B2-formaattisia päällys-
tettyjä standardipapereita, eli digitaalisen painamisen vaa-
timia erikoispapereita ei tarvita. Painaja voi siten hyödyntää 
olemassa olevia paperivarastoja, mikä yksinkertaistaa varas-
ton hoitamista ja vähentää kustannuksia. 
 Painettu B2-arkki tulee Jet Press 720 -painokoneesta täy-
sin kuivana ulos, minkä ansiosta käytössä oleva valikoima jäl-
kikäsittelyyn soveltuvia vaihtoehtoja on paljon laajempi kuin 
monessa muussa digitaalisessa painoteknologiassa. Painami-
sen jälkeen B2-arkkia voidaan käsitellä kuin offset-arkkia ja 
syöttää jälkikäsittelylaitteeseen, jossa on paljon viimeistely-
mahdollisuuksia. Jälkikäsittelyn joustavuuden ansiosta digi-
taalista painamista voidaan pitää offset-painamisen kaltaise-
na enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
 Jet Press 720 -painokoneella voidaan hyödyntää myös 
digitaalisen painamisen tärkeimpiin etuihin kuuluvaa mah-
dollisuutta eli personointia ja vaihtuvan tiedon käsittele-
mistä. 

Ainutlaatuista tuotantotehokkuutta
Jet Press 720 lisää arkkipainotuotannon tehoa B2-formaatissa 
merkittävästi, koska pre-press -laitteistoa ei tarvita lainkaan 
eikä levytuotantoon kulu aikaa. Koska painoväriä ei tarvitse 
ajaa koneessa etukäteen, vältytään myös kuntoonlaitosta ai-
heutuvalta materiaalihukalta. Lisäksi paino-arkkien kuivumi-
seen vaadittu aikaa ei tarvita eli jälkikäsittely voidaan aloit-
taa heti.  

Ainutlaatuista ympäristötehokkuutta
Jet Press 720 -painokoneessa ei tarvita monia offset-proses-
sissa tavallisesti käytettäviä liuottimia, kuten kostutusveden 
lisäaineita, suihkeita ja pesuaineita, jotka aiheuttavat usein 
hiilidioksidipäästöjä – eikä kostutusvettä tarvita tietenkään 
lainkaan. Jet Press 720 -painokoneessa vaaditaan vesipohjai-
sen painovärin lisäksi vain kahta liuotinta; tulostuspään pe-
suainetta ja praimeria, joka suihkutetaan arkille juuri ennen 
painoväriä.
 Fujifilm on arvioinut elinkaarianalyysin perusteella, joka 
tehdään kaikille yhtiön tuotteille, että Jet Press 720 -paino-
koneen hiilijalanjälki on noin 25% pienempi kuin vastaava 

Halli 9 CD 360

B2-formaattisen arkkioffsetpainon hiilijalanjälki. Lisäksi Fu-
jifilmin vesipohjaisilla painoväreillä Jet Press 720 -painoko-
neessa painettu paperi voidaan kierrättää. 
 Asiakkailta saatu palaute Jet Press 720 -painokoneen 
suorituskyvystä on ollut erittäin positiivista. Hyvän väri-
vastaavuuden, helppokäyttöisyyden ja painojäljen tasai-
suuden ansiosta Jet Press -painokoneen käyttäminen on 
koettu miellyttäväksi ja työnteon rasittavuutta poistavak-
si. Näiden etujen odotetaan vaikuttavan myönteisesti myös 
asiakassuhteiden kehittymiseen ja bisneksen kasvumahdol-
lisuuksiin. 

Alustavat ominaisuudet: 
Tuottavuus: 2,700 B2 arkkia tunnissa
Resoluutio: 1,200 x 1,200 dpi, 4 harmaatasoa
Paperin koko: 542 x 382 mm (min), 750 x 530 mm (max)
Painettu alue: 720 mm x 520 mm
Paperin paino: 100 gsm – 300 gsm
Paperin syöttökapasiteetti: 800 mm pystysuunnassa (max)
Paperin luovutuskapasiteetti: 600 mm pystysuunnassa (max)
Vaihtuvan tiedon tuki: On
Työnkulku: FUJIFILM Workflow XMF
Mitat: 7,3 x 2,7 x 2,0 m (P x L x K). 
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Fujifilm tuo markkinoille 
uuden Acuity Advance HS UV 
mustesuihkutulostimen 
FUJIFILM on julkistanut uuden suurkoko UV-mustesuihkutulostimen, Acuity Advance 
HS UV. Se edustaa hyvin menestyneen Acuity-sarjan uutta sukupolvea. Kun Acuity 
julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, se nosti UV-tasotulostimien laatukriteerit 
uudelle tasolle ja siitä tuli nopeasti yksi markkinoiden parhaiten myyvistä UV -tulosti-
timista. Advance HS täyttää kustannustehokkaan, korkealaatuisen tulostimen 
vaatimukset ja mahdollistaa entistä paremman tuottavuuden. Se tulee täydentämään 
tarjontaa Fujifilm Acuity Advance ja Advance X2 -tulostimien rinnalle. 

Uusi tulostuspää kaksinkertaistaa nopeuden
Acuity Advance HS -tulostimessa on hyödynnetty useita Acuity HD2504 ja Acuity Advance -mallien parhaita 
ominaisuuksia. Tehoa on tullut lisää, sillä uudistettu tulostuspää kaksinkertaistaa tulostusnopeuden. 
 Valokuvamaisten kuvien tulostaminen onnistuu tuotantonopeudella, joka on tyypillisesti 40m2 tun-
nissa. Lisäksi uusi, kauempaa katsottaville julisteille tarkoitettu ’express’ -moodi tulostaa jopa nopeudella 
65m2 tunnissa. Advance HS tulostaa enemmän kuvia päivässä kuin mikään muu luokkansa tulostin, ja se 
tarjoaa mahdollisuuden korkeisiin tuottoihin sekä sijoitetun pääoman tuottoon.

Tehokas UV-kuivausjärjestelmä
Yksi Acuity Advance HS tulostimen tärkeimmistä ominaisuuksista on tehokas UV-kuivausjärjestelmä, joka 
mahdollistaa erinomaisen tulostuslaadun. Tasotulostimen vakuumijärjestelmän ansiosta voidaan tulostaa 
lähes kaikentyyppisille painotuotteille; esimerkkinä epäsäännöllisen muotoiset materiaalit tai painoalus-
tat, joiden pinta on epätasainen. Kohdistus on tarkka jopa silloin, kun tarvitaan useampia ajokertoja. 
 Laite tulostaa reunasta reunaan, mikä säästää aikaa ja työvoimakustannuksia jälkikäsittelyssä. Myös 
CMYK-nelivärisarjaa täydentävä valkoinen väri lisää painotuotesovellusten mahdollisuuksia. Optiona on 
rullayksikön asentaminen, joka mahdollistaa laajan valikoiman joustavia tulostusmateriaaleja. Operaattori 
voi maksimoida tulostusajan valmistelemalla jäykän materiaalin tasotulostimen syöttölaitteeseen sillä ai-
kaa, kun rullamateriaalia vielä tulostetaan. 
 Tulostimen suorituskykyä tehostavat FUJIFILM Sericolin erinomaiset, Micro-V dispersioteknologiaan 
perustuvat Uvijet-värit. Teknologia mahdollistaa yhdenmukaiset ja voimakkaat värit, hyvät tarttumisomi-
naisuudet eri materiaaleille ja kestävän tulostusjäljen. 

– uudet asiakassopimukset ja uusi edistyksellinen teknologia sinetöimässä yhtiön 
johtavaa markkina-asemaa  

• • • Xerox on tiedottanut lukuisista uusista digitaalisen tuotantotulostuksen asiakassopimuksista ja rat-
kaisuista, joita yhtiön asiakkaat hyödyntävät liiketoiminnan kehittämiseen. Xerox on myös aikeissa tuoda 
markkinoille mustesuihku-tekniikkaan perustuvan tuotantojärjestelmän. 
 ”Xeroxin strategiaan tuoda markkinoille mustesuihkutekniikkaan perustuva tuotantotulostin löytyy 
vertauskuva autoista, joissa käytetään bensiiniä, dieseliä tai sähköä. Jokaiseen liittyy erilainen suoritus-
standardi”, kertoo pääjohtaja Eric Armour Xeroxin Global Business Groupista. ”Toimme aikoinaan markki-
noille nelivärituotantopainokoneen, joka toi tulostuskustannukset alemmalle tasolle, takasi erinomaisen 
tulostuslaadun ja nopeuden suoramarkkinointimateriaalien sovelluksiin. Uuden tarjoomamme myötä tu-
lemme tarjoamaan samanlaiset edellytykset niille, jotka haluavat valita mustesuihkutekniikkaan perustu-
van vaihtoehdon.”
 IPEX 2010 -messuilla Xerox esittelee parannuksia Xerox 650/1300™ raina- ja jatkolomaketulostimiin. 
Parannusten myötä tulostimilla voidaan tulostaa jopa 200 gsm:n painoista paperilaatua kaksipuolisovel-
luksina. Lisäksi niihin tuodaan FreeFlow® -tulostuspalvelinversio 7 ja Image-Smooth® -tekniikka, joilla 
voidaan tuottaa vertaansa vailla olevaa tulostuslaatua ilman tulostusnopeuden hidastamista.   
 IPEX Media Summitissa 8.2.2010 Xeroxin asiakkaat kertoivat esimerkkejä Xeroxin digitaalisen teknolo-
gian ja liiketoiminnan kehittämispalveluiden tuomista liiketoimintahyödyistä. 
 Yhtenä esimerkkinä kerrottiin irlantilaisyhtiö Mediaware Digitalis-
ta, joka on asentanut Xeroxin automaattisen pakkausratkaisun Stora Enso 
Gallop™ -tuotantolinjaan. Ratkaisu tarjoaa Microsoftille mahdollisuuden 
tuoda Windows 7 -ohjelmisto nopeammin markkinoille. 
      ”Jotta pystymme toteuttamaan ohjelmiston maailmanlaajuisen jake-
lun useina eri kieliversioina, tarvitsimme ratkaisua, jolla voidaan valmis-
taa eri pakkausmääriä ja tietoja sisältävät pakkaukset eri markkinoille”, 
kertoo johataja Ronan Phipps, Mediaware Digital. ”Xeroxin ratkaisu teki 
tämän mahdolliseksi.”
  
Xerox IPEX 2010 -messuilla 
Xeroxin Real Business Live -esitysten aiheina ovat muun muassa liikevoittoa tuottavat 
tulostustyöt, lisääntyvä automaatio ja 1:1 markkinointi. Esityksissä ja keskusteluissa yhdistetään 
toimialan asiantuntemusta ja esitetään sovellusdemoja. 
 Print 09 -tapahtumassa esiteltyä XMPie® -innovaatioesitystä on parannettu IPEX:iä varten. Osallistu-
jilla on mahdollisuus osallistua interaktiiviseen XMPie-monimediakampanjaan. 
 Messuilla palkitaan Xeroxin järjestämän Best-of-the-Best -kilpailun parhaat digitaalisen tulostuksen 
sovellukset. Kilpailu on tarkoitettu yhtiön graafisen alan kumppaneille.

Halli CD 360 Halli 7 CD 450

Xerox vahvistamassa 
digitaalisen tuotantotulostuksen
johtajuutta IPEX 2010:ssa

Uusi Xerox Color 800/1000 Press
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Halli 20 D 630 Halli 9 CD 360

• • • ContiTech esittelee ensimmäisenä painokumien valmis-
tajana maailmassa kumikankaiden tuotantoprosessin, joka on 
vapaa hiilidioksidipäästöistä. Uudentyyppinen valmistuspro-
sessi vähentää jopa 70 % ilmastolle haitallisia hiilidioksidi-
päästöjä tavalliseen painokumin tuotantoprosessiin verrattu-
na. ContiTech kompensoi loput hiilidioksidipäästöt tukemalla 
metsien uudelleenistutusprojektia Panamassa. 

Kalanterointitekniikka tukee ilmastonsuojelua
CONTI-AIR® HC –tuotelinjan pieni hiilijalanjälki on pääasiassa 
painokumien valmistuksessa käytetyn kalanterointiprosessin 
ansiota. Tässä prosessissa terässylinteri valssaa kumin vaadi-
tun paksuiseksi levyksi, mikä on perinteistä päällystysproses-
sia huomattavasti energiatehokkaampi vaihtoehto. Myöskään 
liuottimen lisäaineita ei tarvita. 

Uudet tuotteet tekevät vaikutuksen
ContiTech Elastomer Coatings on kehittänyt UV- ja vesipoh-
jaisia kohdelakkauksia varten optimaalisen, uudelleenkäytet-
tävän Xtra Spot -lakkakumin, joka säilyttää joustavan poly-

esteritaustansa ansiosta mittapysyvyytensä ja takaa sujuvan, 
tarkan kohdistuksen. Lakkakumin ylpeyden aihe on suuri leik-
kuusyvyys ja – erittäin tasaisen aluskerroksensa ansiosta – se 
takaa kirkkaan ja sileän lakkapäällysteen sekä vähäisen pai-
novärin kerääntymiseen.

Osaavaa yhteistyötä
ContiTech Elastomer Coatings ja ruotsalainen yhtiö NIP CONT-
ROL ovat kehittäneet yhteistyökumppaneidensa kanssa maail-
man ensimmäisen järjestelmän, joka pystyy mittaamaan pai-
nolevyn ja painokumisylinterin välisellä nippialueella tapah-
tuvaa kokoonpuristumista offset-painatuksessa. 
 Digitaalinen painemittari ilmoittaa sylintereiden välisessä 
painonipissä maksimipaineen asteikolla Newtonia neliösentti-
metriä kohti, minkä ansiosta painaja voi säätää painoproses-
sia entistä luotettavammin. Tähän asti on ollut käytössä vain 
epäsuora menetelmä painokumin tai painolevyn korkeuden 
mittaukseen, minkä johdosta painokumin puristuvuutta ei ole 
voitu ottaa huomioon.

ContiTech esittelee ensimmäisenä maailmassa 
hiilidioksidipäästöistä vapaat painokumit! 

Uusia painokumeja offset-painatuksen, kohdelakkauksen ja 
sanomalehtirotaatioiden erityissovelluksia varten.

Maailman ensimmäiset 
hiilidioksidipäästöistä vapaat 
painokumit

Fujifilmin liuotinvapaa 
pesuaine edustaa todellista 
teknologian läpimurtoa 
Ominaisuudet:

• Ei hiilivetyjä tai kasviöljyjohdannaisia 
• Non VOC tuote • Tehokas puhdistusaine 
• Puhdistaa värin ja paperipölyn samalla kertaa 
• Erittäin nopea haihtumaan • Soveltuu suodatettavaksi

Edut:
• Lisää tuottavuutta • Vähemmän paperijätettä 
• Vähemmän ympäristöhaittoja • Turvallisempi työympäristö

Lisätiedot: Timo.Joutsen@kta.fi ja painontarvikemyynti

Pro-V levyn edut
•  pesuliuoksen PH alle 10 (eli se ei ole korrosoivaa)
•  pesuliuoksen aktiivisuutta (PH) ei tarvitse mitata
•  pesuliuosta ei tarvitse tuorestaa, kemiaa säästyy
•  ei kemia-jätettä (kemian kulutus pienenee n. 70 %, säästöä jätemaksuissa)
•  veden kulutus vähenee 50 %, kun ei tarvitse käyttää vettä esipesussa
•  levytulostuksen tuottavuus sama kuin aikaisemmalla levyllä (LP-NV)
•  samat ominaisuudet painossa eli ei muutoksia painossa käytettäviin kemioihin.

Prosessivapaa
– kemiavapaa
• • • CTP levyjen valmistajat ovat 
viime vuosina kehittäneet levytyyp-
pejä, jotka tarvitsevat entistä vä-
hemmän kemiaa. Näistä levyistä käy-
tetään nimityksiä ”Low-Chem” tai 
”kemiavapaa”. 
 Prosessivapaa levy kehittyy pai-
nokoneessa reagoimalla kostutus-
veteen ja painoväriin ja näin levyn 
kalvo poistuu ensimmäisiin painoark-
keihin. Prosessissa ei tarvita kehitys-
konetta. 
 Fujifilm valmistaa kumpaankin 
teknologiaan sopivia levyjä, Brillia 
HD PRO-T termolevyä ja Brillia HD 
PRO-V violettilevyä.
 Ns. Low-Chem prosessissa kalvo 
poistetaan pesemällä levy pesuaine/
kumiliuoksessa valotuksen jälkeen. Ei 
voida siis puhua täysin kemiavapaas-
ta menetelmästä. Kemiaton painole-
vy on Fujin mielestä markkinoinnis-
sa harhaanjohtava. Siksi Fuji käyttää 
Pro-V levystä termiä Low-Chem, ma-
talakemialevy.

Juhani Lohilahti

Timo Joutsen
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Epson fokus Ipexissa:
Pakkausvedostus ja etikettituotanto 
Epsonin uusimmat innovaatiot keskittyvät pakkausvedostuksen ja etikettituotannon 
alueelle, esimerkiksi Epsonin Digital Label Press tuodaan markkinoille messuilla. 

• • • Laitteessa on käytetty Epsonin Micro Piezo -mustesuihkuteknologiaa, ja se on suunnattu käyttäjille, 
jotka haluavat tuottaa lyhyitä korkeatasoisten tarrojen ja etikettien sarjoja kustannustehokkaasti. Peh-
meiden sävyliukujen ja näyttävien sävyjen kirjo voidaan toistaa kattavalla materiaalivalikoimalla aina pe-
rinteisestä puolikiiltävästä paperista filmiin ja paksuihin 320 mikronin mattatarroihin. Rullaleveydet ovat 
vastaavasti 80 ja 320 mm:n välillä. Digital Label Pressin tuotantonopeus on jopa 5 metriä minuutissa ja 
se käyttää Epsonin kuuden värin mustesarjaa,  jonka ansiosta värit toistuvat erittäin tarkasti.
 Osastolla on esillä myös Epson Stylus Pro WT7900 -mustesuihkutulostin, jolla esitellään pakkausvedostusta. 
WT7900:ssa on edistynyt värien hallinta ja se pystyy erittäin tarkkaan tulostukseen monenlaisille kalvo- , paperi- 
ja metallimateriaaleille. Epsonin UltraChrome HDR-White -mustesarjan ansiosta on mahdollista tuottaa pakkauste-
ollisuuden vaatima laaja värintoisto ja tarkat spottivärit. Erityisesti kyky tuottaa korkeatiheyksisiä valkoisia sävy-
jä ja tarkkoja peittoja maailman ensimmäisellä, juuri tätä tulostinta varten kehitetyllä vesipohjaisella valkoisella 
musteella, tekee tulostimesta sopivan pakkausvedostukseen.
 Epson Stylus Pro GS60000 on osastolla vahvistamassa Epsonin johtoasemaa sekä sisä- että ulkokäyttöön 
suunnatussa suurkokotulostuksessa. Tämä 64-tuumainen suurkokotulostin käyttää UltraChro-
me GS -mustetta, joka pystyy laajaan värintoistoon niin sisä- kuin ulkokäyttöön tarkoitetuis-
sa tulosteissa. Musteella pystytään tuottamaan korkeatasoisia ja kestäviä tulosteita, joita 
voidaan käyttää erittäin vaativissakin sovelluksissa kuten lentoasemilla ja messugrafiikassa.
 ”Epson on kansainvälinen kuvankäsittelyn ja innovaatioiden edelläkävijä, jonka tavoit-
teena on ylittää asiakkaidensa odotukset luomalla pienikokoisia ja energiaa säästäviä tark-
kuuslaitteita, joiden valikoima kattaa kaiken koti- ja toimistokäyttöön tarkoitetuista tulosti-
mista ja 3LCD-projektoreista elektroniikka- ja 
kidelaitteisiin”, kertoo Markku Rajala KTA:sta.

EPSON® EPSON®

EPSON®

EPSON®

Lüscher – monipuoliset 
levynvalmistusratkaisut 
kaikille painomenetelmille
Yhtiö esittelee kaksi uutta tuotetta Swiss CTX- ja Swiss CTP -tuotelinjoihinsa: 
•  Multi DX tasolevytulostin, joka on ensiesittelyssä, ja joustava XPose! 
•  4FLEX sisärumpulevytulostin, joka on jo niittänyt menestystä markkinoilla.

• • • Uusi Lüscher Multi DX -tasotulostin lisää entisestään levyjen ja seulojen valotusmahdollisuuksien valikoi-
maa. Monipuolisuutensa takia tämä poikkeuksellisen kompakti laite on ansainnut kutsumanimen “Mini-Multi”. 
 ”Tämän tehokkaan tasotulostimen suunnittelussa on panostettu formaattien joustavuuteen, ja laite 
pystyy valottamaan kaikentyyppisiä levyjä tai seuloja maksimikokoon 800 x 600 mm ja maksimipaksuu-
teen 50 mm asti. Samaan aikaan Lüscher Multi DX -tasotulostimen rakenne mahdollistaa sen, että kaikki 
levyt ja seulat voidaan käsitellä massiivisella teräskuljettimella – ja Lüscherin kehittämän valotuspään an-
siosta laite on erittäin monipuolinen”, kertoo Ari Enroth.
 Multi DX, joka kuuluu Lüscher Swiss CTX -tuoteperheeseen, tarjoaa monelle pai-
notalolle ensimmäistä kertaa mahdollisuuden päästä hyödyntämään digitaalisen levyn-
valmistuksen etuja:

•  nopeampi tuotanto, joka saavutetaan 
    vähemmällä vaivalla
•  pienentynyt raaka-aineiden kulutus
•  parempi kohdistustarkkuus
•  lyhyemmät kuntoonlaittoajat.
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Fujifilm vauhdittaa 
XMF -työnkulkua 
nettibisnessovelluksella
Fujifilm on liittänyt XMF-työnkulkujärjestelmäänsä nyt myös sähköisen kaupankäynnin 
mahdollistavan web2print-sovelluksen. Sovelluksen ansiosta yhtiö voi tukea tavoittei-
densa mukaisesti painoja niin offset- kuin digitaalisen painotuotantoympäristön hal-
linnassa. Fujifilmin filosofiana on tarjota parhaat mahdolliset ratkaisut asiakkailleen ja 
siinä on XMF-työnkulkujärjestelmässä onnistuttu avoimen, aidon JDF/PDF-arkkitehtuu-
rin ansiosta. Nyt järjestelmä tukee myös EFI Digital Storefront -ratkaisua.

• • • Kehittyneen web2print -sovelluksen lisääminen XMF v3.0 -työnkulkujärjestelmään merkitsee mui-
den, hiljattain julkistettujen ominaisuuksien ohella sitä, että XMF on nyt yksi monipuolisimmista työn-
kulun alustoista integroidun tuotannon hallintaa varten. Järjestelmän tuottavuus on erittäin korkea Pure 
PDF-arkkitehtuurin ja kattavien ominaisuuksien ansiosta. Näihin kuuluvat esimerkiksi sisäänrakennettu ai-
neistojen etähallinta, 3D-näyttövedoksen katselumahdollisuus ja nyt web2print. Ne tekevät järjestelmästä 
alansa johtavan työnkulkualustan.

Ympärivuorokautinen nettitilaus
Web2print -sovelluksen ansiosta painotalot saavat käyttöönsä nettitilausjärjestelmän, joka toimii vuoro-
kauden ympäri. Samalla se kuitenkin virtaviivaistaa menetelmiä, joilla heidän asiakkaansa tilaavat paino-
palveluita, sillä se käsittää niin uudet painotyöt, uusintapainokset kuin lisäpalvelut, esimerkiksi paino-
tuotteiden jakelun. 
 “Termillä ‘web2print’ tarkoitetaan usein verkkoliiketoiminnan tuomia etuja painoyhtiölle. Verkkoti-
laamisen ohella painotaloille voi olla hyötyä myös markkinointialustasta ja uudesta maksujärjestelmästä. 
Lisäksi tietyn tyyppiset työt tarjoavat pääsyn sellaisille markkinoille, jotka eivät 
muuten olisi mahdollisia, luoden sitä kautta uusia tulovirtoja,” Ari Enroth toteaa.
 Ipex 2010 -messuilla Fujifilm tulee esittelemään täysin integroidun web2print 
-ratkaisun, joka hyödyntää EFI Digital Storefront -sovellusta ja XMF -työnkulku-
järjestelmää. Painotyö voidaan valmistaa joko offsetilla tai digitaalisella painoko-
neella asiakkaan valinnan mukaisesti. 
 Fujifilmin työnkulkuratkaisuista koostuva XMF-tuoteperhe vastaa painotuotannon lukuisiin vaatimuk-
siin, kuten verkon kautta tilaamiseen, painotöiden etähyväksymiseen verkon kautta XMF Remote -sovel-
luksella, työnkulun hallintaan XMF Production Workflow -so-
velluksella, sekä painotöiden ostamiseen web2print-sovel-
luksella. Edellytykset tähän ovat syntyneet EFI:n kanssa teh-
tävän yhteistyön kautta.  
 XMF on ainutlaatuinen järjestelmä, koska se perustuu 
kokonaisuudessaan JDF- ja Adobe PDF Print Engine -teknolo-
gioihin. Fujifilmin kuvankäsittely-, arkkiasemointi- ja älyk-
käät automaatioteknologiat on sisäänrakennettu XMF-tuote-
perheen työnkulkuratkaisuihin, ja ne parantavat sitä kautta 
integroitujen painoprosessien laadunvalvontaa. Se mahdol-
listaa paremman tehokkuuden, tuottavuuden, värivastaavuu-
den ja optimaalisen painotuotannon varmistamisen.
 Lisätietoja: KTA-Yhtiöt Oy, juhani.lohilahti@kta.fi,
ari.enroth@kta.fi
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Markku Rajala

Ari Enroth
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